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ப ோக ோனோவவ தடுத்தல்  

     

புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ்: அதி முக்கிய த வல் ள் 

புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் ஏற்ெடும் பதோற்று  டுவமயோன பின் விவைவு வை ஏற்ெடுத்த 

முடியுபமன்ெதுடன் ம ணத்வதயும் ஏற்ெடுத்தலோம். நோம் எல்கலோரும் ஒழுங்கு விதி வை 

 வடப்பிடிப்கெோமோயின், எம்வமயும் விகேட ஆெத்தோன நெர் வையும் ெோது ோப்ெதற்கு எமது 

ெங் ளிப்வெ நல்  முடியும்.  

 
அவதோனியுங் ள்: இவ் உண்வமப் ெடிவத்திலுள்ை த வல் ள் கதசிய மட்டத்திலுள்ை ஒழுங்கு விதி வை 

உள்ைடக்கி இருக்கின்றன. குறிப்பிட்ட சில மோநிலங் ளில் இறுக் மோன ஒழுங்கு விதி ள் 

பேல்லுெடியோகின்றன.  

1. புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ் பதோற்றிப் ெ வுதல் 

இவ் வவ ஸ் அதி மோ  பதோற்றிப் ெ வுவது பநருங்கி இருப்ெதுடன் நீண்ட கந ம் பதோடர்பில் 

இருப்ெதனோலோகும், இதன் பெோருள் யோபதனில், பதோற்றுதலுக்குள்ைோகிய ஒரு நெருடன் 1,5  மீட்டர்  ஐ 

விட குவறதைவு இவடபவளியில் ெோது ோப்பு (மு க் வேம்) இல்லோது இருந்தோல், இவ்வோறு பதோற்று 

ஏற்ெடலோம்:  

– நுண்ணிய சிறு துளி ள் மற்றும் (வளிமண்டல) எச்சில் ேோ ல் ள் ஊடா : கநோய் பதோற்றுக்கு 

உள்ைோகியவர் ள் சுவோசிக்கும் பெோழுது, இருமும் பெோழுது, கெசும் பெோழுது, அல்லது தும்மும் 

பெோழுது, வெளிெரும் வவ வே  உள்ைடக்கிய நுண் துளிகள் கந டியோ   மற்வறய அண்மித்திருக்கும் 

ஏவனய மனிதர் ளின் (மூக்கு, ொய் மற்றும் கண்கள் கெோன்றவற்றின்) பமன் ேவ்வு வைச் 

பேன்றவடய முடியும். இவவ நுண்துளி ளினூடோ  (ஆக ோபேோல்) ேற்று பதோவல தூ த்தில் பதோற்றிப் 

ெ வுதலும் கூட ேோத்தியமோயினும், இது அடிக் டி நவடபெறுவதில்வல.  

– கமற்ெ ப்புக் ள் மற்றும் வ  ள் ஊடோ : பதோற்றக்கூடிய சிறு துளி ள் கமற்ெ ப்புக் வைச் 

பேன்றவடயும் பெோழுது, பிறிபதோரு நெர் இச் சிறு துளி வை வ யோல் பதோட்டு உள்வோங்கி பின்னர் 

வோய், மூக்கு மற்றும்  ண் வைத் பதோடும் பெோழுது பதோற்றுக்குள்ைலோம்.  

 
முக்கியம்: உங் ளுக்கு அறிகுறி ள் இருப்ெதோ  நீங் ள் உண ோவிட்டோலும் கூட, நீங் ள் மற்வறய 

நெர் ளுக்கு பதோற்வற ஏற்ெடுத்த முடியும். ஏபனனில் கநோய்வோய்ப்ெட்ட ஒரு நெர் அறிகுறி ள் 

ஆ ம்பிப்ெதற்கு 2 நோட் ளுக்கு முன்பிலிருந்தும் 10 நோட் ளுக்கு பின்பும் பதோற்வற ஏற்ெடுத்தக் 

கூடியவ ோவர்.  டுவமயோ  கநோய்வோய்ப்ெட்டிருக்கும் பெோழுது நீண்ட  ோலத்துக்கு கூட பதோற்வற 

ஏற்ெடுத்தக்கூடியவ ோ  இருக்  முடியும். 

2. க ோவிட்-19 இன் அறிகுறி ள் 

இவ் அறிகுறி ள் அதி மோ க்  ோணெடுகின்றன: இவ் அறிகுறி ளும் ேோத்தியமோகும்: 

 பதோண்வட கநோவு (வலி) 

 இருமல் (அகன மோ  வறண்ட) 

 தவலயிடி (தவலவலி) 

 பெோதுவோன இவைப்பு, உடல்நலமின்வம  
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புதுப்பிக் ப்ெட்ட த வல் ள்  11.06.2021 

இவ்வோறு எம்வம நோம்  

ெோது ோத்துக் ப ோள்ைலோம் 
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 குறுகிய சுவோேம் (மூச்சுத் திணறல்) 

 பநஞ்சுவலி  

  ோய்ச்ேல்  

 திடீப ன ஏற்ெடும் மணம் மற்றும் சுவவ 

இழப்பு 

 தவேவலி  

 தடிமல் 

 இவ ப்வெ குடல் அறிகுறி ள்  (குமட்டல், 

வோந்தி, வயிற்க ோட்டம், வயிற்று வலி) 

 கதோலில் ெருக் ள் ஏற்ெட்டு சிவத்தல் 

 

க ோவிட்-19 இன் அறிகுறி ள் பவவ்கவறு விதமோ   டுவமயோ  இருக் லோம். அவவ 

இகலேோனவவயோ வும் கூட இருக் லோம். நுவ யீ ல் பதோற்று ஒன்று ஏற்ெட்டு சிக் லோ க் கூட இருத்தல் 

ேோத்தியமோகும்.  

3. சு ோதோ  மற்றும் நடத்வத விதி ள் 

 

நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் ஒன்றுகூடல் ள்: அனுமதிக் ப்ெட்ட நெர் ளின் எண்ணிக்வ வய 

 வடப்பிடிக் வும். 

 

மற்வறய நெர் ளுடனோன இவடபவளிவய  வடப்பிடியுங் ள்: ஆ க் குவறந்தது 1,5 மீட்டர். 

 

 

மு க் வேம் அணிவதற் ோன ஒழுங்கு விதி வை  ட்டோயம்  வடப்பிடியுங் ள். உங் ைோல் 1,5 

மீட்டர் இவடபவளிவயக்  வடப்பிடிக்  முடியோவிட்டோலும் கூட, மு க் வேம் ஒன்வற 

அணிந்து ப ோள்ளுங் ள்.  (மு க்)  வேம் வோவயயும் மூவ யும் மூடியிருக்  கவண்டும். ஒரு 

துணி அல்லது துவோய் மு க் வேத்வத ஈடுபேய்வதில்வல.  

 

எல்லோ அவற ளுக்கும் குறிப்பிட்ட கந  ஒரு இவடபவளியில் ஒழுங் ோ வும் அடிக் டியும் 

 ோற்கறோட்டத்வத ஏற்ெடுத்துங் ள். எவ்வைவுக்கு அதி  நெர் ள் ஒரு அவறயினுள் இருந்து 

அவ் அவற  சிறியதோ  இருக்கின்றகதோ, அவ்வைவுக்கு அதி மோ வும் அடிக் டியும் 

 ோற்கறோட்டத்வத ஏற்ெடுத்த கவண்டும்.  ோற்று அவறயினுள் ஒரு ெக் த்தோல் உள்கை வந்து 

மறுெக் த்தோல் பவளிகயறுவவத ேோத்தியமோக்குங் ள். 

 

உங் ள் வ  வை ஒழுங் ோ வும் அடிக் டியும் ேவர்க் ோ த்தினோல் நன்கு  ழுவுங் ள். 

ேவர்க் ோ ம் வவ ஸ் ஐ ெோதிப்ெற்றதோக்குகின்றது.  

 

ஒரு வ க்குட்வடயினுள் அல்லது வ மடிப்பினுள் இருமுங் ள் அல்லது தும்முங் ள்.  டதோசித் 

தோளினோலோன வ க்குட்வடவய ெோவிப்ெதுடன் இவத ஒருமுவற மட்டுகம ெயன்ெடுத்துங் ள். 

 

வ  குலுக்குதல்,  ட்டியவணத்தல், முத்தமிடல் ஆகியவற்வற தவிர்த்துக் ப ோள்ளுங் ள். 

 

ேோத்தியமோனவவ  வீடிலிருந்தவோகற கவவல பேய்யுங் ள்.  

 

வவத்திய நிவலயத்துக்கு அல்லது அவே   (மருத்துவ) கேவவ நிவலயத்துக்கு பேல்வதற்கு 

முன், பதோவலகெசியூடோ  ெதிவு பேய்யுங் ள்.  

 

சு ோதோ  மற்றும் நடத்வத விதி ளுடன்  வனத்தில் எடுக்  கவண்டிய ஏவனய ஒழுங்கு விதி ளும் உள்ைன. 

இவ் ஒழுங்கு விதி ள் கீகழ இவ் உண்வமப் ெடிவத்தின் அத்தியோயங் ள்  4, 5, 6 மற்றும்  7 இல் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைன.  

 
தற்கெோதுள்ை  எல்லோ ஒழுங்கு விதி ளின் கமகலோட்டமோன ெோர்வவவய www.bag.admin.ch/migra-

tion-covid-en. இன் கீழுள்ை சுவப ோட்டியில்  ோணலோம். 

4. ெரிகேோதவன பேய்தல் 

 க ோவிட்-19 (அத்தியோயம் 2 ஐ ெோர்க் வும்) இனோல் ஏற்ெடும் அறிகுறி ளுள் ஒன்று அல்லது ெல 

உங் ளுக்கு இருப்பின், நீங் ள் சிலகவவை ளில் ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் 

கநோய்வோய்ப்ெட்டுள்ளீர் ள். கீழுள்ை அறிவுறுத்தல் வை பதோடர்ந்து  வடப்பிடியுங் ள்: 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-223476577
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-223476577
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– உடனடியோ  உங் வை ெரிகேோதவனக்கு உட்ெடுத்துங் ள். ெரிகேோதவன ஒன்வற நீங் ள் மருத்துவ 

நிவலயங் ளில், வவத்திய ேோவல ளில், அல்லது விகேட ெரிகேோதவன நிவலயங் ளில் கமற்ப ோள்ை 

முடியும். ெரிகேோதவன நிவலயங் ளின் ெட்டியவல  www.bag.admin.ch/testing#197439718 

என்ற இவணய மு வரியின் கீழ் நீங் ள்  ோணலோம். ெரிகேோதவன இலவேம் ஆகும்.  

– ெரிகேோதவனயின் முன்பும் பின்பும் நீங் ள் வீட்டில் இருங் ள். ெரிகேோதவன முடிவு கிவடக்கும் வவ  

மற்வறய நெர் ளுடனோன ே ல பதோடர்பு வையும் நீங் ள் தவிர்த்துக்ப ோள்ளுங் ள். 

- ெரிகேோதவன முடிவு பெோசிடிவ் ஆ  இருக்கும் ெட்ேத்தில்: «தனிவமப்ெடுத்தலுக் ோன 

அறிவுறுத்தல் ள்» ஐ பின்ெற்றுங் ள். அறிவுறுத்தல் வை  http://www.bag.admin.ch/migra-

tion-covid-en என்ற இவணய மு வரியின் கீழ் நீங் ள்  ோணலோம்.  

- ெரிகேோதவன முடிவு பந டிவ் ஆ  இருக்கும் ெட்ேத்தில்: 24 மணி கந ம் அறிகுறி ள் எதுவும் 

இல்லோது இருக்கும் வவ  நீங் ள் வீட்டில் இருங் ள், நீங் ள் சுய தனிவமப்ெடுத்தலில் இருப்பின் 

விதிவிலக்கு.  

 
ப ோக ோனோ வவ ஸ் இனோல் பதோற்றுக்குள்ைோகிய ேோத்தியமோனைவு எல்கலோவ யும் இனம்  ோண்ெதற்கு 

ஏதுவோ , அறிகுறி ள் இல்லோத நெர் ளும் கூட ெரிபேோதவனக்குட்ெடுத்தப்ெடுவர். கி ோமமோன ஒழுங்கு 

முவறயில் நவடபெறும் ெரிகேோதவன ள் கவவலத் தலத்தில் அல்லது கவறு நிவலயங் ளில் 

கமற்ப ோள்ைப்ெடலோம். இவ்வோறோன ெரிகேோதவன ளில் ெங்கு ெற்றல் சுய விருப்பின் கெரில் என்ெதுடன் 

இலவேமுமோகும். கி ோமமோன ஒழுங்கு முவறயில் நவடபெறும் ெரிகேோதவன ளில் நீங் ள் 

ெங்குெற்றுவதற் ோன வோய்ப்புக் ள் உங் ளுக்கு இருக்கும் ெட்ேத்தில், உங் வையும் மற்றயவர் வையும் 

ெோது ோக்கு மு மோ  இதவன கமற்ப ோள்ளுமோறு நோம் உங் ளுக்கு ெரிந்துவ க்கின்கறோம்  

 
நீங் ளும் கூட சுயமோ  உங் வை சுயெரிகேோதவனக்கு உட்ெடுத்த முடியும், உதோ ணமோ  வவத்திய 

ேோவலக்கு அல்லது உங் ள் ெோட்டன் ெோட்டியிடம் பேல்லும் பெோழுது. மருந்த ங் ளில் 

சுயெரிகேோதவனவய நீங் ள் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம் (ஒவ்பவோரு 30 நோட் ளுக்கும்  5 ெரிகேோதவன ள்).  

 
நீங் ள் எங்க  உங் வை ெரிகேோதவனக்கு உட்ெடுத்துகின்றீர் கைோ, அங்கு க ளுங் ள், அதோவது 

ெரிகேோதவன முடிவு கிவடக் ப்பெற்ற பின்னர் எவ்வோறு நீங் ள் இதவன கமற்ப ோள்ை 

கவண்டுபமன்ெவத அல்லது கீழுள்ை இவணய மு வரியில் பதரிந்து ப ோள்ளுங் ள்:  www.bag.admin. 

ch/testing#242157159.  

 
நீங் ள் ப ோக ோனோ வவ ஸ் பதோடர்ெோ  அல்லது உங் வை எவ்வோறு ெரிகேோதிக்  கவண்டுபமன்ெதில் 

நிச்ேயமற்று இருக்கின்றீர் ைோ? நீங் ள் என்ன பேய்ய கவண்டுபமன்ெவத கி ோஃபிக் இல் «ெரிகேோதித்தல் 

நவடமுவற» இன் கீழ் பதரிந்து ப ோள்ளுங் ள். ெரிகேோதவன ஒன்று அறிகுறி ளுடகனோ அல்லது 

அறிகுறி ளின்றி இருந்தோல் கூட ெயனுள்ைதோ  இருக்  முடியும்.    

5. தனிவமப்ெடுத்தல் மற்றும் சுய தனிவமப்ெடுத்தல் 

புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ் கமலும் பதோற்றிப் ெ வுதவல தனிவமப்ெடுத்தல் மற்றும் 

சுயதனிவமப்ெடுத்தல் தடுக்கின்றது. ப ோக ோனோ வவ ஸ் இனோல் கநோயுற்ற ஒரு நெர் அல்லது 

அவரில் பதோற்று ஏற்ப்ெட்டுள்ைதோ  ேந்கதகிக் ப்ெடும் ெட்ேத்தில், அவர் வீட்டில் 

இருக் கவண்டும் என்ெதுடன் மற்வறய நெர் ளுடன் பதோடர்பு ள் எதவனயும் வவத்திருத்தலோ ோது. 

இதன் மூலகம புதிய பதோற்றுக் ள் தவிர்க் ப்ெட முடியும். ஒழுங்கு விதி ள் கீழ்வருமோறு: 

 
தனிவமப்ெடுத்தல்: புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பெோசிடிவ் என ெரிகேோதிக் ப்ெட்ட நெர் ள் 

தனிவமப்ெடுத்தலுக்கு பேல்ல கவண்டும். முதலோவது அறிகுறி ள் கதோன்றி 10 நோட் ள்  டந்து 

இருப்ெதுடன் மற்றும்  குறிப்பிட்ட நெப ோருவர்  48 மணித்தியோலங் ள் கநோய் அறிகுறி ள் எதவனயும் 

தன்ன த்கத ப ோண்டிருக் ோத ெட்ேத்திலும் தனிவமப்ெடுத்தல் நிவறவுக்கு வ  முடியும். 

 
சுய தனிவமப்ெடுத்தல்: புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் அகன மோ  பதோற்றுதலுக்குள்ைோகிய நெர் ள் 10 

நோட் ளுக்கு சுய தனிவமப்ெடுத்தலுக்கு பேல்ல கவண்டும். இது கீழ்வரும் ேந்தர்ப்ெங் ளில்: 

– புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பெோசிடிவ் என ெரிகேோதிக் ப்ெட்ட ஒரு நெருடன் பநருங்கிய 

பதோடர்பில் இருந்த பின்னர். 

http://www.bag.admin.ch/testing#197439718
http://www.bag.admin.ch/migration-covid-en
http://www.bag.admin.ch/migration-covid-en
http://www.bag.admin.ch/testing#242157159
http://www.bag.admin.ch/testing#242157159
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– அதி  பதோற்று அெோயமுள்ை ஒரு பி கதேத்தில் அல்லது நோட்டில் தங்கி இருந்த பின்னர். 

 

 

குறுகிய  ோல சுய தனிவமப்ெடுத்தலுக் ோன நிெந்தவன ள் மற்றும் சுய தனிவமப்ெடுத்தலிலிருந்து 

விடுெடல்  

மோநில அ ே நிவலயம் அனுமதிக்கும் ெட்ேத்தில், சுய தனிவமப்ெடுத்தல்  7. ஆவது நோளிலிருந்து  

குவறக் ப்ெட முடியும். இதற் ோன நிெந்தவன யோபதனில், நீங் ள் எதிர்மவறயோன (பந டிவ்) 

ெரிகேோதவன முடிவவ ேமர்ப்பிக் க் கூடியதோ  இருத்தல் கவண்டும். இப் ெரிகேோதவன இலவேமோகும். 

கநோய்வோய்ப்ெட்டு குணமவடந்தவர் ள் மற்றும் முழுவமயோ  தடுப்பூசி ஏற்றப்ெட்ட நெர் ள் சுய 

தனிவமப்ெடுத்தலுக்கு பேல்ல கவண்டியதில்வல. தடுப்பூசி ஏற்றப்ெட்டவம மற்றும்  டந்த 6 மோதங் ளில் 

ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பதோற்றுதலுக்கு உள்ைோகியவம எழுத்து மூலமோ  உறுதிப்ெடுத்தப்ெடிருத்தல் 

கவண்டும்.  

 
தனிவமப்ெடுத்தல் மற்றும் சுய தனிவமப்ெடுத்தல் ெற்றிய கமலதி  த வல் வை நீங் ள் 

«தனிவமப்ெடுத்தலுக் ோன அறிவுறுத்தல் ள்» மற்றும் «சுய தனிவமப்ெடுத்தலுக் ோன அறிவுறுத்தல் ள்»  

www.bag.admin.ch/migration-covid-en இன் கீழ் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம். 

 
தனிவமப்ெடுத்தல் ெற்றிய விைக் க்  ோபணோளி ஒன்வற நீங் ள் கேர்மன், பிப ஞ்சு, இத்தோலியம் மற்றும் 

ஆங்கிலத்தில் www.foph-coronavirus.ch/downloads/#isolation இன் கீழ் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம். 

 ோபணோளி புலம் பெயர்ந்கதோர்க் ோன பதோவலக் ோட்சியில் 16 பமோழி ளில் ஒத்திவேக் ப்ெட்டவோறு 

 ோட்சிப்ெடுத்தெடுவவத www.migesplus.ch/en/publications/are-you-sick-at-home-with-corona-

virus என்ற  இவணப்பின் கீழ் பெற்றுக் ப ோள்ைோலோம். 

6. பதோடர்பு ள் தடமறிதல்  

ஒரு நெரின் ப ோக ோனோ வவ ஸ்-ெரிகேோதவன பெோசிடிவ் என்று  ண்டறியப்ெடின், மோநில 

அதி ோரி ளினோல் பதோடர்பு ள் தடமறிதல் ஆ ம்பிக்கின்றது:  

 

– பதோற்றுக்குள்ைோகியவருடன், அதோவது பெோசிடிவ் என்று ெரிகேோதிக் ப்ெட்ட நெருடன் ஒன்று 

கேர்ந்து யோருடன் அவர் பநருங்கிய பதோடர்பிலிருந்தோர் என்ெவத மோநில அதி ோரி ள் புலனோய்வு 

பேய்வர் கநோயறிகுறி ளுக்கு இ ண்டு நோட் ளுக்கு முன்பிருந்து தனிவமப்ெடுத்தல் வவ . 

– இவ்  அதி ோரி ள் பதோற்றுக் ோன ேோத்தியக்கூறு ெற்றி பதோடர்பு நெர் ளுக்கு அறிவிப்ெதுடன் 

கமற்ப ோண்டு எடுக் கவண்டிய நவடமுவற ள் ெற்றியும் அறிவிப்ெோர்.   

– இத் பதோடர்பு நெர் ளுக்கு றிகுரி ள் எதுவும் இல்லோவிடினும் கூட, அவர் ள் தனிவமப்ெடுத்தளுக்குச் 

பேல்ல கவண்டும். பதோற்றுக்குள்ைகிய நெருடன் இறுதியோ  பதோடர்பில் இருந்த பின் 10 

நோட் ளுக்குச் பேல்லுெடியோகும். 

– இப்  10 நோட் ளிலும் கநோய்த்பதோற்று எதுவும்  ண்டரியப்ெடோத ெட்ேத்தில், அதி ோரி ள் 

தனிவமப்ெடுத்தவல மீண்டும் விலக்கிக் ப ோள்வர்.   

– பதோடர்பு நெர் ஒருவருக்கு கநோயறிகுறி ள் இருக்குமோயின், அல்லது தனிவமப்ெடுத்தல் 

 ோலப்ெகுதியில் அறிகுறி ள் ஏற்ெடுமோயின், அவர் ள் தம்வம ெரிகேோதவனக்குட்ெடுத்த 

கவண்டுபமன்ெதுடன் உடனடியோ  தனிவமப்ெடுத்தளுக்குச் பேல்ல கவண்டும்.  

 
பதோடர்பு ள் தடமறிதல் ெற்றிய விைக் க்  ோபணோளி ஒன்று கேர்மன், பிப ஞ்சு, இத்தோலிய பமோழி 

மற்றும் கறற்க ோகறோமோனியம், ஆங்கிலம், அல்கெனிய பமோழி, பேர்பிய பமோழி கெோர்த்துக ய பமோழி 

மற்றும் ஸ்ெோனிய பமோழி கெோன்றவற்றில் கீழ்வரும் இவணயத்தைத்தில்  ோணலோம் www.foph-corona-

virus.ch/downloads/#tracing. 

 
மோநில அதி ோரி ள் உடனடியோ  உங் ளுடன் பதோடர்பு ப ோள்ைோமல் விடுவதற்கு வோய்ப்பு உள்ைது. 

எனகவ அவசியமோயின், நீங் ைோ கவ சுயமோ  தனிவமப்ெடுத்தலுக்கு அல்லது சுய தனிவமப்ெடுத்தளுக்குச் 

பேல்லுங் ள். அத்துடன் நீங் ள் க ோவிட்-19 பெோசிடிவ் என்று ெரிகேோதிக் ப்ெட்டிருக்கும் ெட்ேத்தில், 

நீங் ைோ கவ உங் ள் பதோடர்புனெருக்கு இவத அறிவியுங் ள்.    

http://www.bag.admin.ch/migration-covid-en
http://www.foph-coronavirus.ch/downloads/#isolation
file:///P:/Krisen/2019_nCov/08%20AG%20Kommunikation/10%20Kampagne/100_Massnahmen/09_Kommunikation_Migrationsbevoelkerung/01_Faktenblatt%20Migrationsbevölkerung/210212_V20_gekürzte_Version/www.migesplus.ch/en/publications/are-you-sick-at-home-with-coronavirus
file:///P:/Krisen/2019_nCov/08%20AG%20Kommunikation/10%20Kampagne/100_Massnahmen/09_Kommunikation_Migrationsbevoelkerung/01_Faktenblatt%20Migrationsbevölkerung/210212_V20_gekürzte_Version/www.migesplus.ch/en/publications/are-you-sick-at-home-with-coronavirus
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7. சுவிற்ேர்லோந்தினுள் ெயணித்தல்  

நீங் ள் அதி கூடிய பதோற்று அெோயமுள்ை ஒரு நோட்டிலிருந்து அல்லது பி கதேத்திலிருந்து இந் நோட்டினுள் 

பி யோணித்து வரும் பெோழுது, நீங் ள் கீழ்வருவனவற்வற பேய்ய கவண்டும்: 

– நோட்டினுள் பி கவசிக்கு முன்: நோட்டினுள் பி கவசிப்ெதற் ோன ெடிவத்வத பூர்த்தி பேய்தல், இதன் 

கீழ்  swissplf.admin.ch/home. 

– நோட்டினுள் பி கவசிக்கு முன்: ப ோக ோனோ வவ ஸ்-ெரிகேோதவன ஒன்வற பேய்தல் மற்றும் பந டிவ் 

ெரிகேோதவன பெறுகெற்வற  ோண்பித்தல். 

– நோட்டினுள் பி கவசித்த பின்: 10 நோட் ள் சுய தனிவமப்ெடுத்தலுக்கு பேல்லல். சுய 

தனிவமப்ெடுத்தலுக் ோன  டப்ெோட்வட  வனத்தில் எடுக் ோத நெர் ளுக்கு அதி  ெணத்தண்ட 

அச்சுறுத்தல் (CHF 10 000 வவ ). சுய தனிவமப்ெடுத்தல் குறிப்பிட்ட சில நிெந்தவன ளின் கீழ் 7. வது 

நோளிலிருந்து குவறக் ப்ெட முடியும். இது ெற்றிய த வல் வை அத்தியோயம் 5Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden. இன் கீழ் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம்.  

– நோட்டினுள் பி கவசித்த பின்: நோட்டினுள் பி கவசித்து வருவது ெற்றி இ ண்டு நோட் ளுக்குள் உரிய 

பெோறுப்பு வோய்ந்த மோநில நிவலயத்தில் அறிவிக் வும் (www.bag.admin.ch/entry#-

1675462321). இன் நிவலயத்தின் அறிவுறுத்தல் வை பின்ெற்றுங் ள். 

 
அதி கூடிய பதோற்று அெோயமுள்ை நோடு ளின் கி ோமமோன புதுப்பிக் ப்ெட்ட ெட்டியவல அல்லது 

பி கதேங் வை  கீழ்வரும் இவணய மு வரியின் கீழ் நீங் ள் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம், www.covid19.ad-

min.ch/en/international/quarantine?mapZoom=world. 

 
நீங் ள் விமோனம் மூலம் பதோற்று அெோயமில்லோத் நோடு ளிலிருந்து பி யோணித்து இந் நோட்டினுள் 

பி கவசிக்கும் பெோழுது கூட பந டிவ் ெரிகேோதவன முடிபவோன்வறக்  ோண்பிக்  கவண்டும். விமோனத்தில் 

ஏறுவதற்கு முன் இது ேரிெோர்க் ப்ெடுகின்றது.   

 
நீங் ள் விமோனம்,  ப்ெல், ெஸ் அல்லது பதோடரூந்து (புவ யி தம்) மூலம் இன் நோடினுள் பி கவசிப்பின், 

நோடினுள் பி யோணிப்ெத ற்க்கு முன் உங் ளுடன்  பதோடர்புப ோள்ைக்கூடிய த வல் வை இலத்தி னியல் 

ெடிவத்தில் ெதிய கவண்டும். இப் அப்டிவத்வத நீங் ள் கீழுள்ை இவணய மு வரியில் 

பெற்றுக்ப ோள்ைலோம் swissplf.admin.ch/home. 

 
சுவிற்ேர்லோந்தினுள் ெயணித்து வருவதற் ோன ஒழுகு விதி ள் பதோடர்ெோ  ெல்கவறு விதிவிலக்கு ள் 

மற்றும் விெ மோன ஏற்ெோடு ள் உள்ைன. இவவ யோவும் உண்வமப் ெடிவத்தில் குறிப்பிடப்ெடவில்வல.. 

இவ் இவணயத்தைத்தில் www.bag.admin.ch/entry ே ல த வல் வையும் நீங் ள் 

பெற்றுக்ப ோள்ைலோம்.  

8. விகேட ெோதிப்புக்குள்ைோகிய நெர் ள்  

குறிப்பிட்ட சில நெர் ளுக்கு ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பதோற்று ஏற்ெடுதல் ஆெத்தோனதோகும். 

அவர் ள்  டுவமயோ  கநோய்வோய்ப்ெடலோம் அல்லது இறக் லோம். விகேட ஆெத்துக்கு 

உள்ைோ க்கூடியவர் ள்: 

– வகயோதிெர் ள்: புதிய ப ோக ோன வவ ஸ் இனோல் பதோற்று ஏற்ெட்ட பின்  டுவமயோ  

கநோய்வோய்ப்ெடுவதற் ோன ஆெத்து எவ்வைவுக்கு ஒருவர் முதுவமயவடந்துள்ைோக ோ அவ்வைவுக்கு 

அதி ரிக்கின்றது. 50 வயதுக்கு கமற்ெட்டவர் ள் முன்கூட்டிகய வவத்தியேோவலக்கு பேல்ல 

கவண்டும். ஏற் னகவ இருக்கும் கநோய் ள் மூலம் ஆெத்துக் ள் அதி ரிக்கின்றன. 

–  ர்ப்பிணிப் பெண் ள்  

– த்ரிபேோமீ (Trisomie) 21 உள்ை வயது வந்தவர் ள்  

– குறிப்பிட்ட சில வடிவிலோன கீழ்வரும் கநோய் ைோல் ஏற் னகவ பீடிக் ப்ெட்டிருக்கும் வயது 

வந்தவர் ள்:  

- உயர் இ த்த அழுத்தம்  

- இருதய-குருதிச்சுற்கறோட்ட-கநோய் ள் 

- நீரிழிவு (ேர்க் வ  வியோதி) 

- நுவ யீ ல்- மற்றும் சுவோே வழிகநோய் ள் 

- கநோபயதிர்ப்பு ேக்திவய ெலவீனப்ெடுத்தும் கநோய் ளும் சிகிச்வே ளும்  

https://swissplf.admin.ch/home
http://www.bag.admin.ch/entry#-1675462321
http://www.bag.admin.ch/entry#-1675462321
https://www.covid19.admin.ch/en/international/quarantine?mapZoom=world
https://www.covid19.admin.ch/en/international/quarantine?mapZoom=world
https://swissplf.admin.ch/home
http://www.bag.admin.ch/entry
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- புற்றுகநோய்  

- அதி  உடல் எவட  (உடல் ெருமன், BMI 35 இலிருந்து அல்லது அதற்கு கமல்) 

- சிறுநீ  ம் ெோதிக் ப்ெட்டு இயங் ோவம  

- ஈ ல் அழற்சி  

 
நீங் ள் விகேடமோன ஆெத்துக்குள்ைோ க்கூடிய நெர் வைச் கேர்ந்தவர் என்ெதுடன் க ோவிட்-19 கநோய் 

அறிகுறி ள் இருக்கும் ெட்ேத்தில் (அத்தியோயம் 2 ஐ ெோர்க் வும்), உடனடியோ  உங் ள் மருத்துவர் அல்லது 

வவத்தியேோவலக்கு பதோவலகெசியில் பதோடர்வெ ஏற்ெடுத்துவதுடன் உங் வை ெரிகேோதவனக்கு 

உட்ெடுத்துங் ள். வோ  இறுதி நோட் ளிலும் கூட. உங் ள் அறிகுறி வை விெரித்துக் கூறுவதுடன் நீங் ள் 

விகேட ஆெத்துக்குள்ைோ க்கூடிய நெவ ச் கேர்ந்தவர்  என்ெவதயும் கூறுங் ள். 

9. தடுப்பூசி ஏற்றுதல் 

சுவிற்ேர்லோந்தில் க ோவிட்-19 க்கு எதி ோ  நீங் ள் தடுப்பூசி ஏற்றிக்ப ோள்ை முடியும். சுவிஸ்பமடிக் 

எனப்ெடும் சுவிஸ் நோட்டு மருத்துவப்பெோருட் ள்  ல்லூரி  க ோவிட்-19 க்கு எதி ோன தடுப்பூசி வை நன்கு 

ெரிகேோதித்து (அதன் ெோவவனக்கு) அனுமதியளித்துள்ைது. அவவ ெோது ோப்பு மற்றும் பேயல்திறன் 

உள்ைனவோகும். 

 
ஆயினும் ஒவ்பவோரு தடுப்பூசியின் பெோழுதும் ெக்  விவைவு ள் ஏற்ெடலோம். இன்று எமக்குள்ை 

அறிவுக்ப ட்டியவவ  க ோவிட்-19-தடுப்பூசி ஏற்றிய பின்  டுவமயோன ெக் விவைவு ளினோல் ஏற்ெடும் 

அெோயமோனது, ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பதோற்றுக்குள்ைோகிய பின் கமோேமோ  கநோய்வோய்ப்ெடும் 

அெோயத்வத விட மி வும் குவறவோகும்.  

 
 ர்ப்பிணிப் பெண் ள் (குறிப்பிட்ட சில கவவை ளில் விதிவிலக்கு) மற்றும் 12 வயதுக்குட்ெட்ட 

சிறுவர் ளுக்கு ஏற்ெடக்கூடிய அெோயங் ள் ெற்றிய ஆய்வு ள் எதுவும் இதுவவ  இல்லோவமயோல்,  

அவர் ளுக்கு தடுப்பூசி ஏற்றுவதற் ோன திட்டபமதுவும் இதுவவ  இல்வல.  

 
மோநிலங் கை தடுப்பூசி ஏற்றுதலுக்கு பெோறுப்ெெோக்கும். எப்பெோழுது எங்க  நீங் ள் தடுப்பூசிவய 

ஏற்றிக்ப ோள்ைலோம் மற்றும் எங்க  இதற்கு ெதிவு பேய்து ப ோள்ைலோம் என்ெவதயும் உங் ள் மோநிலத்தின் 

உரிய அதி ோரி ளிடத்திலிருந்து அறிந்து ப ோள்ளுங் ள் (www.foph-coronavirus.ch/cantons). 

க ோவிட்-19-தடுப்பூசி ெற்றிய கதசிய இன்கெோவலன்  (+41 58 377 88 92, தினேரி  06.00-23.00 மணி) 

உம் கூட உங் ள் மோநிலத்தின் பெோறுப்பு வோய்ந்த நிவலயம் எது என்ெோத்து ெற்றிய த வவல உங் ளுக்கு 

வழங்கும். உங் வை தடுப்பூசி ஏற்றுவதற்கு ெதிந்துப ோல்வதர்த்கு நீங் ள் ஒரு மருத்துவவ  அல்லது 

உங் ள் நம்பிக்வ க்குரிய ஒருவவ க் கூட கவண்டிக்ப ோள்ைலோம். 

 
க ோவிட்-19-தடுப்பூசி சுவிற்ேர்லோந்தில் வசிக்கும் அவனவருக்கும் இலவேம் என்ெதுடன்  இது 

சுயவிருப்பின் கெரிலோகும். 

 
தடுப்பூசி ஏற்றுதல் ெற்றிய கமலதி  த வல் வை உண்வமப் ெடிவங் ளின் கீழ்வரும் இவணய 

மு வரியில் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம் www.bag.admin.ch/migration-covid-en. 

 
தடுப்பூசி ஏற்றுதல் ெற்றிய விைக் க்  ோபணோளி புலம்பெய ந்கதோர்க் ோன பதோவலக் ோட்சியில்  15 

பமோழி ளில் கீழ்வரும் இவணய மு வரியில் கிவடக்கின்றன www.migesplus.ch/en/publications/in-

formation-about-covid19-vaccination-in-switzerland. 

10. க ோவிட்-ேோன்றிதழ்  

க ோவிட்-ேோன்றிதழ் உங் ள் க ோவிட்-19 தடுப்பூசி, உங் ளுக்கு ஏற்ெட்ட கநோய் அல்லது உங் ள் 

எதிர்மவறயோன (பந டிவ்) ெரிகேோதவனப் பெறுகெறு என்ெவற்வற ஆவணப்ெடுத்துகின்றது, க ோவிட்-

ேோன்றிதவழ நீங் ள்  ோகித (தோள்) வடிவில் அல்லது QR-குறியீடோ  (QR-Code) பெற்றுக்ப ோள்ை முடியும். 

இதற்ப ன நீங் ள் «க ோவிட் ேோன்றிதழ்» («COVID Certificate») என்ற பேயலிவய ெதிவிறக் ம் பேய்யவும்.  

 

http://www.foph-coronavirus.ch/cantons
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-475159826
http://www.migesplus.ch/en/publications/information-about-covid19-vaccination-in-switzerland
http://www.migesplus.ch/en/publications/information-about-covid19-vaccination-in-switzerland
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உங் ளுக்கு முழுவமயோ  தடுப்பூசி ஏற்றப்ெட்டிருப்ெதுடன் அல்லது குணமவடந்திருப்ெதுடன் க ோவிட்-

ேோன்றிதழுக்கு விண்ணப்பிக்  விரும்புகின்றீர் ைோ? இதற்கு உங் ள் மோநிலத்தின் இவணயத் தைத்திலுள்ை 

த வல் ளிலிருந்து அவற்வற அறிந்துப ோள்ளுங் ள்.  

 

11. உதவி பெறல் 

இவணயத்தைம் migesplus.ch: க ோவிட்-19 ெற்றிய அகன  கமலதி  த வல் வை, இவ்  இவணயத்தில் 

நீங் ள் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம். இத் த வல் ள் ெல்கவறு பமோழி ளில் பமோழிபெயர்க் ப்ெட்டுள்ைன: 

www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19 

 
பமோழிபெயர்ப்ெோைர்: வவத்தியேோவலயில் உங் ளுக்கு விைங் வில்வலபயனில், பதோடக் த்திலிருந்கத 

ஒரு பமோழிபெயர்ப்ெோைர் கதவவபயன்று க ளுங் ள். பதோவலகெசியூடோன பமோழிபெயர்ப்பு கேவவயும் 

கூட உள்ைது. துவறேோர் நிபுணத்துவ பமோழிபெயர்ப்பு கேவவ அவழக் ப்ெடும் ெட்ேத்தில், உங் ள் 

உறவினர் வை பமோழிபெயர்ப்புக்ப ன நீங் ள் அவழத்துச் பேல்லகவண்டியதில்வல என்ெதுடன் 

அவர் ள் பதோற்றிலிருந்து இவ்வோறோ  ெோது ோக் ப்ெடுகின்றனர். மருத்துவ சிகிச்வே ளின் பெோழுது 

நீங் ள் விைங்கிக் ப ோள்வதற்கும் உங் வை மற்றவர் ள் விைங்கிக் ப ோள்வதற்குமோன ேட்ட உரிவம 

உங் ளுக்கு உள்ைது. 

 
முக்கியமோன பதோவலகெசி இலக் ங் ளும் மின்னஞ்ேல் மு வரி ளும்  

– வீட்டில் நீங் ள் ெயமுருத்தப்ெடுவதோ  உணர்ந்தோல், அனோமகதய ஆகலோேவன மற்றும் ெோது ோப்வெ 

நீங் ள் இவ் இவணய மு வரியில் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம் www.opferhilfe-schweiz.ch (கேர்மன்) / 

www.aide-aux-victimes.ch (பிப ஞ்சு) / www.aiuto-alle-vittime.ch. (இத்தோலிய பமோழி ). 

அவே  கதவவயின் பெோழுது  ோவல்துவறவய 117 என்ற பதோவலகெசி இலக் த்துக்கு அவழயுங் ள். 

– அவே  மருத்துவகதவவக்கு (அம்புலன்ஸ்) 144. என்ற பதோவலகெசி இலக் த்துக்கு அவழயுங் ள். 

சுவிஸ் பூ ோ வும் இருெத்தி நோன்கு மணி கந மும் ே ல அவே  மருத்துவ கேவவ ளுக்கும் இச் கேவவ 

கிடக்கின்றது.      

– புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ் ெற்றிய இன்கெோ வலன்: 058 463 00 00 என்ற இலக் த்தின் கீழ் புதிய 

ப ோக ோனோ வவ ஸ் ெற்றிய  வினோக் ளுக்கு விடயளிக் ப்ெடுகின்றன . 

– உங் ளுக்கு குடும்ெ மருத்துவர் இல்லோவிடில்: 0844 844 911 என்ற இலக் த்தின் கீழ் பமட்க ற் 

(Medgate) ஒவ்பவோரு நோளும், இ விலும் கூட கேவவயிலுள்ைது.   

12. கமலதி  த வல் ள் 

www.bag-coronavirus.ch 
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (கேர்மன், பிப ஞ்சு, இத்தோலிய பமோழி, ஆங்கிலம்) 

www.foph-coronavirus.ch 

https://www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
http://www.aide-aux-victimes.ch/
http://www.aiuto-alle-vittime.ch/
http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus

